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Back to Basis 2-3. maj 2020 – Forårsvandring på Nordkyststien 
 

Vandre- og cykeltur Gilleleje - Hundested med overnatning i ”Torup Mejeri”  

Pris per person kr. 1195,- kr. 
 

    
 

Vi skal i denne weekend gå fra Gilleleje St. til Hundested, små 40 km. 
Dog skal ca. 15 af dem cykles.  

 
Vi regner med, at vi skal “nå” det hele fra lørdag kl. 9.00 til søndag 13.00  

 
Dvs. Gå/cykle fra Gilleleje St. til Torup via Gilbjergstien, Tisvilde Hegn og  

Liseleje. Derfra videre til Torup via Hyldebjerg og Melby. Ankomst Torup sidst 

på eftermiddagen.  
 

Overnatning og middag tilberedt af vores værter. Mulighed for bad, 10 min 
skulder/nakke massage og et måske tiltrængt fodbad.  

 
Inden lyset slukkes lidt god musik, udstræk og stille-sidning.  

 
Søndag morgen serveres en let morgenmadsanretning og mulighed for at 

deltage i 30 min yoga, inden vi fortsætter gåturen til Hundested.  
 

Vi går fra Mejeriet til Hald strand, Nødebohuse og langs stranden til Knud 
Rasmussens Hus, hvorfra vi fortsætter til Hundested i alt ca. 10 km.  

 
Vi slutter af med frokost, som kommer ekstra til, så selvfølgelig frivilligt.  

Tilmelding nødvendigt - vi finder er dejligt sted!  

 
Overnatning: Vi skal overnatte på det fedeste sted nemlig “Det Gamle Mejeri” 

i Torup, som nu er musik-sted og privat bolig for Pia Kai Sørensen. 
Overnatningen vil være basal (dog med en storslået udsigt) i en fælles sal, 

madras på gulvet eller liggeunderlag og sovepose. Findes et par værelser med 
senge også!  
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Om os: Vi er to kvinder i den bedste alder med lyst til basale eventyr og 

masser af grin. Vi mener selv vi har begge ben på jorden..sådan da! 
 

Begge er vi behandlere mm og er kommet til et punkt i livet, hvor det hele skal 
nås på den langsomme måde! Og vi skal ikke være så bange for at prøve 

noget nyt. Nogen gange behøver man ikke tage så langt væk - ofte findes 
eventyret lige om hjørnet!  

 
I skal selv sørge for:  

Sovepose evt. liggeunderlag, håndklæde, vandretøj /sko tilpasset vejr og vind, 
madpakke til lørdag, vand og snacks til turen.  

 

Vi sørger for:  
At finde vej, cykelleje, kaffestop, overnatning i smuk sovesal, hjemmelavet 

middag (vin, øl, vand kan købes), 10 min massage skulder/nakke, fodbad, 
godnat meditation, let morgenmad, 30 min yoga/vejrtrækning (uden måtte).  

 
Generelt: Vi mødes på Gilleleje St. kl. 09.00 lørdag morgen.  

Overfør venligst kr. 500,- ved bestilling til konto: 5013 109 0529   
Pengene refunderes ved afbestilling 30 dage før og hvis vi ser os nødsaget til 

at aflyse turen. Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet hvis 
nødvendigt. Der er plads til max 15 personer. Vi fremsender pakkeliste.   

 
Kærlig hilsen og på gensyn 
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